
 فصل اول

 خوب دشمن عالی است

 

کافی خوب است. آنها برای عالی شدن با فشار روبرو نیستند،    برای بسیاری از مردم، خوب بودن، به اندازهِ

 کند.ها نیز صدق می زیرا عملکرد آنها خوب است. این امر در مورد شرکت 

اند. جیم کالینز، در کتاب  هایی وجود دارند که عالی هستند و همیشه هم عالی بوده در عین حال، شرکت 

، به این نتیجه رسید  "ماندگار"به همین مسئله پرداخت. کالینز پس از انتشار    "ماندگار"قبلی خود به نام  

ن صرفا با تعریف کردن  توانیست. یعنی نمی  کامل های خوب، که مطالب آن کتاب برای مدیران شرکت

های عالی، کمکی به آنها کرد. آنچه آنها نیاز داشتند راهی برای عالی شدن بود. بنابراین،  داستان شرکت

ای بر ماندگار است،  منتشر شد، این کتاب مقدمه   "ماندگار"بعد از    "از خوب به عالی"علیرغم اینکه کتاب  

کند یران را تشویق به استفاده از اصول نامبرده در آن می کتاب ، شرکتها و مد این نه دنباله کتاب قبلی. 

  تا بتوانند شرکتی عالی را بسازند و آن را حفظ کنند.  

تواند تبدیل به شرکتی عالی شود، کالینز و تیم تحقیقاتی  برای تعیین اینکه آیا یک شرکت صرفاً خوب می 

شرکت برتر فُورچون ظاهر شده بودند،   500ساله در فهرست  30او، کلیه شرکتهایی را که طی یک دوره 

سال عملکرد متوسطی   15بررسی کردند. آنها یازده شرکت را که )طبق تعریف بازده سهام بازار( به مدت 

سال نیز حداقل سه برابر بازده بازاری را نشان داده بودند بررسی کردند. آنها   15داشته و پس از آن، 

ا به موازات کل صنعت محل فعالیت خود ایجاد کرده بودند،  همچنین شرکتهایی را که چنین بازدهی ر

ها بود، نه صنایعی که عملکرد استثنایی داشته باشند. در  نادیده گرفتند. چون هدف، پیدا کردن شرکت 

 یا حتی بد بودند.  نتیجه، شرکتهای از خوب به عالی، در صنایعی وجود داشتند که عملکردشان متوسط 

تیمش، شرکتهای خوب به عالی را شناسایی کردند، شرکتی را در گروه مقایسه در  هنگامی که کالینز و 

 ای را از سر نگذرانده بودند.  همان صنعت پیدا کردند که چنین دگرگونی 


